
Referat:  
FAU-møte 20. mai 
 
 
Undervisning og karaktersetting i gym 
FAU har mottatt en bekymring om undervisning i gym-faget fra foreldre på 9. trinn. 
Bekymringen er mottatt skriftlig og tas videre opp fra FAU til SU på grunnlag av at samme 
bekymring ble levert Breilia skole høsten 2019. Dersom skolen ikke responderer med 
konkrete tiltak ila tre uker, vil saken opp til Statsforvalteren jmf svarplikt og med tanke på at 
denne saken konkret skulle vært håndtert og lukket. Sakes tas videre til SU/SMU.  
 
Ordensreglement 
Tilbakemeldinger på ordensreglementet er gitt til FAU sin representant og tas videre med 
gruppen. Nestleder i FAU følger opp.  
 
Pizza i lunsjen 
FAU har blitt gjort oppmerksom på at elever bestiller pizza og driver videresalg med profitt i 
skoletiden. På direkte spørsmål fra foreldre har lærere sagt at dette ikke kan stoppes av 
skolen og at elevene er innenfor regelverket med virksomheten. FAU stiller seg undrende til 
at skolen tillater pizzabestilling med videresalg med profitt og ber om en redegjørelse. FAU 
mener skolen skal gjøre en ny vurdering og stoppe denne virksomheten. Saken meldes til 
SU/SMU.  
 
Oppfølging 8. trinn 
FAU får en orientering på hvilke tiltak som er gjort på 8. trinn etter bekymringsmelding som 
ble sendt inn før påske. Svaret fra skoleeier oppleves som uklart og FAU ber om at vi på nytt 
ber om en redegjørelse på de konkrete tiltak som er satt inn fra Hammerfest kommune for å 
styrke skolen i å håndtere utfordringene. FAU-leder følger opp.  
 
Orientering/oppsummering:  
SU-møte senere i dag er utsatt til 2. juni. FAU har melder inn sakene som gjelder 
kroppsøving og pizzasalg fra dagens møte. I tillegg ber vi om at saken om rasisme følges opp, 
samt at SU/SMU har en konkretisering av hvilke tidligere saker som skal opp på møte.  
 
Veien videre for FAU 
Det er ikke flere FAU-møter dette skoleåret, men FAU vil sammensette en oppsummering av 
årets saker til neste års FAU. Vi ber om at FAU-representanter velges før skoleåret starter for 
en så rask igangsetting av organet som mulig til neste skoleår.  
 


